odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

č. s.: OU-NO-OSZP-2019/002482

V Námestove dňa 10. 01. 2019

Vec
Oznámenie o začatí konania podľa § 88 a § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, o nariadení odstránenia
stavby postavenej bez stavebného povolenia resp. o dodatočnom povolení stavby, výzva na
podanie žiadosti a predloženie dokladov a rozhodnutie o prerušení konania.
I.
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona z úradnej moci „ex offo“ a na základe
štátneho stavebného dohľadu vykonaného zamestnancom stavebného úradu obce Lokca, za
účasti zamestnanca Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie a
v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
oznamuje
formou verejnej vyhlášky začatie konania podľa § 88 ods. 1, písm. b) a § 88a stavebného
zákona o nariadení odstránenia stavby postavenej bez stavebného povolenia resp.
o dodatočnom povolení stavby „Samoobslužná autoumývareň“: čistiareň odpadových vôd,
studňa umiestnenej na pozemkoch parcela podľa registra CKN parc. č. 893/12, 893/13,
893/14, 893/15 a 1211/3 katastrálne územie Lokca:
- stavebníkovi stavby ako aj vlastníkovi pozemkov: Stanislavovi Papajíkovi, Breza 118, 029
53 Breza,
- známym a neznámym vlastníkom dotknutých a susediacich pozemkov a stavieb
v záujmovom území.
Uvádzaná rozostavaná stavba, postavená bez stavebného povolenia, predstavuje súbor
stavebných objektov a prevádzkových súborov, pozostávajúcich z vodných stavebných
objektov (čistiareň odpadových vôd a studňa) nachádzajúcich sa na hore uvedených pozemkoch.
II.
Súčasne špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 88a ods.1 stavebného zákona,
s použitím § 60 stavebného zákona, v kontexte s § 19 ods. 3 správneho poriadku,
vyzýva
stavebníka resp. vlastníka pozemkov (ďalej len „stavebník“), aby v lehote do 90 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia, obsahujúceho túto výzvu, predložil na tunajší špeciálny
stavebný úrad doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými
záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania,

a s osobitnými predpismi (§ 126 stavebného zákona), ako aj s právom chránenými záujmami
vlastníkov susedných nehnuteľností a súčasne podal na tunajší špeciálny stavebný úrad
kvalifikovanú žiadosť o dodatočné povolenie stavby, s dokladom o zaplatení správneho
poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a s náležitosťami podľa §§ 8, 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby musí v zmysle § 8 ods.1 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „453/2000 Z. z.),
obsahovať najmä:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) druh, účel a miesto stavby, pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných
práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
e) údaj o tom, či sa stavba uskutočnila zhotoviteľom alebo svojpomocou,
f) základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, prevádzke a jej
vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
g) zoznam účastníkov konania.
Podľa § 8 ods. 2) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. sa k žiadosti o dodatočné povolenie prikladajú:
a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má
k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť (užívať) na pozemku požadovanú
stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
b) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou na vodné
stavby v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí
dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a obce,
d) doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
e) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo
kvalifikovanej osoby, že zabezpečovala odborné vedenie uskutočňovania stavby.
Podľa § 9 vyhlášky č. 453/200 Z. z.:
(1) Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaný oprávnenou osobou na vodné
stavby, ktorá sa predkladá ku konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä:
a) sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti
o dodatočné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok schváleného územného plánu
mesta, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:
1. urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a
použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby
(§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane
všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie,
2. jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby, s popisom ich stavebnotechnického riešenia, účelu využitia a prevádzky,
3. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
4. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane
parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a
zariadenia technického vybavenia, riešenie napojenia stavby na verejné dopravné vybavenie
územia,
5. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení
technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
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6. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto
zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu
a opravy
7. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané
pred podaním žiadosti,
8. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak
ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
9. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
pri výstavbe aj pri prevádzke,
c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením:
1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných
pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
2. umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od
susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia
3. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
4. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
5. ochranných pásem,
d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne
jednoduchých stavieb, (vytýčenie pozemku stavebníka v teréne, resp. geodetický protokol)
e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým
pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a
častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie,
komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným
vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr.
zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové,
teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na
osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska
splnenia základných požiadaviek na stavby,
f) ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,
g) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej
konštrukcie,
h) úpravy okolia stavby (exteriéru) a ochrana zelene počas uskutočňovania a prevádzky stavby,
i) ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy,
ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných
komunikácií,
j) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak
nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe,
k) posúdenie dopravného zaťaženia priľahlého komunikačného systému, spôsobeného
prevádzkou areálu, vypracované odborne spôsobilou osobou a v prípade potreby, návrh opatrení
na priľahlej komunikačnej sieti.
Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo
vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy vydané k projektu stavby pre dodatočné povolenie, ktorými sa preukazuje súlad
nepovolenej stavby s verejnými záujmami, sú najmä:
 záväzné stanoviská Okresného úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie
(ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa),
 keďže došlo k záberu ornej pôdy, záväzné stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby na
poľnohospodárskej pôde od Okresného úradu Námestovo, pozemkový a lesný odbor,
 záväzné stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Dolný Kubín,
k dodatočnému povoleniu stavby a k jej budúcej prevádzke,
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záväzné stanovisko Hasičského a záchranného zboru Námestovo, k dodatočnému povoleniu
stavby,
záväzné stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany, správa
povodia horného Váhu, Ružomberok k stavbe a k vypúšťaniu odpadových vôd z ČOV,
záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina,
záväzné stanovisko Slovenského pozemkového fondu, v prípade neznámych vlastníkov
dotknutých pozemkov,
záväzné stanovisko Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Orava, Dolný
Kubín,
záväzné stanovisko správcu cesty I/78 Slovenská správa ciest IVSC Žilina,
záväzné stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne,
záväzné stanovisko Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií,
záväzné stanovisko Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava,
vyjadrenia správcov a vlastníkov verejného technického vybavenia územia k existencii
podzemných a nadzemných vedení nachádzajúcich sa v dotknutom území stavbou vrátane
inžinierskych prípojok: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín, SPP –
Distribúcia, a.s., Žilina, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, Slovak Telekom, a.s.,
Bratislava a i.,
právoplatné rozhodnutia dotknutých orgánov, podľa § 140a ods. 1, písm. a) stavebného
zákona, súvisiace s umiestnením stavby a s vykonávanou činnosťou.

Špeciálny stavebný úrad upozorňuje stavebníka na možnosť požadovania ďalších
náležitostí, ktoré vyplynú z predložených dokladov a podľa povahy veci.
Zároveň správny orgán vyzýva stavebníka podľa § 102 ods. 5 stavebného zákona,
bezodkladne zastaviť začaté stavebné práce a zabrániť užívaniu nepovolenej stavby.
Správny poplatok je potrebné uhradiť pri podaní žiadosti, vo výške v zmysle sadzobníka
správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, podľa položky 60, písm. g) a položky 61 (dodatočné povolenie stavby).
III.
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny
stavebný úrad, v y d á v a
r o z h o d n u t i e,
ktorým podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku predmetné konanie, vedené podľa § 88 ods. 1
písm. b) a § 88a stavebného zákona, o nariadení odstránenia stavby postavenej bez
stavebného povolenia resp. o dodatočnom povolení stavby, na pozemkoch podľa registra CKN parc. č. 893/12, 893/13, 893/14, 893/15 a 1211/3 a na priľahlých pozemkoch v k. ú. Lokca,
prerušuje
do doby, stanovenej na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a na doloženie
požadovaných dokladov, v zmysle výzvy v časti II.
Podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby
odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním; odstránenie
stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s
verejnými záujmami.

4

Podľa § 88a ods. 2 stavebného zákona ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v
určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom,
stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
Podľa § 88a ods. 5 stavebného zákona ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby
preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky
rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
Podľa § 88a ods. 6 stavebného zákona stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade,
ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby.
Stavebný úrad bude v konaní pokračovať z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka
konania, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo, prípadne len čo uplynie lehota
uvedená vo výzve v časti II.

Odôvodnenie
Na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy bolo dňa 22. 11. 2018 doručené Obcou Lokca, Trojičné námestie 3/8,
Lokca pod č. Lokc-2453-22018 zo dňa 19. 11. 2018 oznámenie zistených skutočností z výkonu
štátneho stavebného dohľadu, ktorý bol zameraný na zistenie súčasného skutkového stavu
rozostavanej stavby na pozemkoch CKN č. 893/12, 893/13, 893/14 a 893/15 v k.ú. Lokca.
Obec Lokca poverila dňa 07.11.2018 Ing. Júliusa Dulíka k výkonu štátneho stavebného
dohľadu a následne oznámila listom č. j. Lokc-2453/2018 zo dňa 08. 11. 2018 výkon štátneho
stavebného dohľadu (ďalej len „ŠSD“) na pozemkoch parc. č. 893/12, 893/13, 893/14, 893/15
a zrejme aj na priľahlých pozemkoch v k.ú. Lokca, na deň 14.11.2018, pričom prizvala k účasti
aj vlastníka pozemkov p. Stanislava Papajíka, ml., bytom Breza 118, 029 53 Breza.
Výkonu štátneho stavebného dohľadu sa na deň 14. 11. 2018 prizvaný vlastník pozemkov
ospravedlnil z dôvodu pracovných povinností a výkon štátneho stavebného dohľadu sa
uskutočnil v náhradnom termíne dňa 16. 11. 2018, ktorého sa zúčastnili zástupcovia vlastníka
pozemkov, Okresného úradu Námestovo – za odbor starostlivosti o životné prostredie
a pozemkového a lesného odboru.
Prítomní zástupcovia stavebného úradu a dotknutých orgánov, po miestnom zisťovaní, do
zápisnice zaznamenali, že na pozemkoch sa vykonávajú terénne úpravy a stavebná činnosť. Pri
obhliadke boli identifikované stavebné objekty: rozostavaná samoobslužná autoumývareň,
rozostavaná čistiareň odpadových vôd, studňa a elektrická prípojka a i..
Špeciálny stavebný úrad v konaní vychádza z nasledujúcich ustanovení stavebného zákona:
Podľa § 52 vodného zákona čistiareň odpadových vôd a studňa sú vodnými stavbami, ktoré
povoľuje špeciálny stavebný úrad.
Podľa § 73 ods. 1 vodného zákona na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú
všeobecné predpisy o stavebnom konaní.
Podľa § 54 stavebného zákona stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu
uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
Podľa § 55 ods. 1 stavebného zákona stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a
vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého
druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie
sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
Podľa § 71 ods. 1, písm. a) stavebného zákona: Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ
na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány, terénne úpravy, ktorými sa
podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery.
Podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby
odstránenie stavby bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním; odstránenie stavby sa
nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými
záujmami.
Podľa § 88a ods. 2 stavebného zákona ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v
určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom,
stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
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Podľa § 88a ods. 3 stavebného zákona: Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že
je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto
pozemku iné právo ( § 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným
povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§137).
Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
Podľa § 88a ods. 5 stavebného zákona ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby
preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky
rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, špeciálny stavebný úrad nariadi odstránenie
stavby.
Podľa § 88a ods. 6 stavebného zákona stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj
v prípade, ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby.
Podľa § 88a ods. 7 stavebného zákona na konanie o dodatočnom povolení stavby sa
primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až § 66.
V prípade, že stavba je zrealizovaná bez povolenia, dôkazné bremeno preukázania, že stavba
nie je v rozpore s verejnými záujmami a súčasne aj s právom chránenými záujmami vlastníkov
susedných nehnuteľností, spočíva na vlastníkovi (stavebníkovi) stavby, keďže sa dopustil
porušenia zákona. Vlastník stavby si musí sám a na vlastné náklady zaobstarať všetky potrebné
doklady a náležitosti.
Rovnako stavebník musí preukázať, že k stavbe a k pozemkom, na ktorých je stavba
postavená, má vlastnícke alebo iné právo.
Stavebník bol riadne upozornený na právne následky nepodania žiadosti o dodatočné
povolenie stavby a prípadného nedoplnenia požadovaných dokladov v určenom termíne.
Stavebný úrad môže predĺžiť lehotu na doloženie požadovaných dokladov na podklade
odôvodnenej žiadosti navrhovateľa, ak ju podá v dostatočnej časovej lehote tak, aby o nej bolo
právoplatne rozhodnuté pred uplynutím lehoty stanovenej týmto rozhodnutím.
Voči stavebníkovi stavby bude stavebný úrad viesť samostatné konanie o priestupku podľa
ustanovení § 74 ods. 2 vodného zákona v súlade s § 105 stavebného zákona.
Tunajší úrad bude v predmetnej veci konať podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
v zmysle § 29 ods. 4 zákona o správnom konaní, po uplynutí lehoty, stanovenej stavebníkovi na
podanie žiadosti a doplnenie podania, resp. aj pred uplynutím tejto lehoty v prípade, že podklady
na konanie budú úplné.

Poučenie
Počas prerušenia konania neplynú lehoty podľa správneho poriadku. Proti tomuto
rozhodnutiu podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno podať odvolanie. Toto rozhodnutie
nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.) preskúmateľné
správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru
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Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli príslušných obcí a miest podľa rozdeľovníka, ako aj na úradnej tabuli Okresného
úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie
verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: ....11.01.2019.................... Zvesené dňa:

........................................................

Otlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby: .................................................................................

Doručí sa – účastníci konania
1. Obec Lokca, Trojičné námestie 3/8, 029 51 Lokca
2. Stanislav Papajík, ml. Breza 118, 029 53 Breza – stavebník
3. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Obec Lokca
4. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Okresný úrad Námestovo
Na vedomie – dotknuté orgány a ostatní
5. ku spisu
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